
-Projekt- 
Uchwała Nr  V/     /2007 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 22 lutego 2007 roku 

 
 
w sprawie: zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie 
p.n. „Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 41”. 

 
 
Działając na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), § 12 Statutu Powiatu 
Wodzisławskiego oraz art. art. 82-84 i 169-170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2005r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) 
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Postanawia się zaciągnąć poŜyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1.500.000,00 zł 
na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego 
p.n. „Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu 
Śląskim przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 41”, z terminem spłaty w latach 2008 – 2017. 
 

§ 2 
 
Spłata poŜyczki i naleŜnych odsetek nastąpi z dochodów Powiatu. 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie  
 

do Uchwały Nr V/    /2007 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 22 lutego 2007 roku 
 
 
w sprawie: zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie 
p.n. „Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 41”. 

 
1. Dla sfinansowania zadania wyŜej wskazanego, Wydział Infrastruktury Technicznej 

przygotował montaŜ finansowy z uwzględnieniem środków z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Powiat Wodzisławski stara 
się o dofinansowanie z WFOŚ i GW w 2007r. do kwoty 1.500.000,00 zł 
z przeznaczeniem na: 
� modernizację wewnętrznej instalacji c.o., 
� przebudowę wewnętrznej instalacji c.o. na strefy grzewcze, 
� modernizację wentylacji mechanicznej 
� zabudowę systemu zarządzania energią cieplną 
� ocieplenie przegród budowlanych, 

2. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zapewnienie przez wnioskodawcę pełnego 
pokrycia kosztów tego zadania, z uwzględnieniem kwoty dofinansowania. 

   Zamkniętą strukturę finansowania zadania gwarantują:  
� zabezpieczenie środków własnych z budŜetu Powiatu na rok 2007 z działu 801 

w wysokości 400.000,00 zł, 
� planowane z WFOŚ i GW dofinansowanie w wysokości 1.500.000 zł.  

3. PoŜyczka jest niezbędna w celu realizacji inwestycji w całości w 2007 r.  
4. Ostateczna wysokość poŜyczki koniecznej do zaciągnięcia w WFOŚ i GW zostanie 

ustalona po rozstrzygnięciu przetargów na roboty budowlane oraz po otrzymaniu  
decyzji Funduszu co do wysokości i formy dofinansowania (dotacja, poŜyczka). 
Funduszowi od kwoty wypłaconej poŜyczki przysługują odsetki o charakterze 
zmiennym, ustalane wskaźnikiem w stosunku do stopy redyskonta weksli, uchwalanej 
przez Radę Polityki PienięŜnej, ogłaszanej przez Prezesa NBP w Dzienniku Urzędowym 
NBP, obowiązującej w dniu podjęcia uchwały o dofinansowaniu. Stopa oprocentowania 
poŜyczki wynosi aktualnie 0,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niŜ 3% 
w stosunku rocznym. Obecnie stopa redyskonta weksli z dnia 1 marca 2006 roku wynosi 
4,25% w stosunku rocznym. Na dzień dzisiejszy oprocentowanie poŜyczki wynosiłoby 
więc 3,0 %. W kolejnych latach obowiązywania umowy poŜyczki stopa oprocentowania 
jest korygowana według obowiązującej 1 stycznia kaŜdego kolejnego roku stopy 
redyskonta weksli. 

5. Przedmiotowe zadanie objęte jest Strategią Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 
2001-2010 w obszarze: „Edukacja”, w ramach celu strategicznego: „Tworzenie 
warunków do efektywnego funkcjonowania oświaty” i zadania realizacyjnego w nim 
określonego: „Przeprowadzenie prac inwestycyjnych i remontowych na obiektach 
szkolnych w celu poprawy stanu technicznego szkół ze szczególnym uwzględnieniem 
zmniejszenia kosztów energii”. 

6. Zadanie ujęte jest pod pozycją 1.1 w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 
na lata 2007-2009. 

 
 

NACZELNIK WYDZIAŁU 
Infrastruktury Technicznej 

 
/-/ mgr inŜ. Krzysztof Bugla 


